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4. Olvasószolgálat és tájékoztatás 

 

2015-ben a Tájékoztatási és Olvasószolgálati Osztály munkatársai a 

Szakinformatikai Osztállyal együttműködve folyamatosan részt vettek a Könyvtár új 

metakeresőjének (ExLibris: Primo) kialakításában, a felület tervezésében, működésének 

tesztelésében. A novemberben nyilvánossá tett oldalon (http://metak.mtak.hu/) 

egyszerre lehet keresni többféle katalógusban és előfizetett online tartalomban, továbbá 

itt tesszük közzé az olvasóknak szánt aktuális híreket; ezért megismertetése és 

népszerűsítése a felhasználók körében fontos feladat.  

A Gyűjteményszervezési Osztály kérésére az év elején online kérdőíves felmérést 

végeztünk olvasóink körében az e-könyvekkel kapcsolatos szokásokról és igényekről; 

100 válasz érkezett, az elkészített statisztikát átadtuk a gyarapítóknak.  

Az ún. akadémiai cseretartalékba tartozó könyvek listáját közzé tettük a Katalist-

en, a felhívásra 35 intézménytől érkezett be igénylés, összesen 3166 db kiadványra. A 

Gyűjteményszervezési Osztály számos más hazai és határon túli partner könyvtárnak is 

elküldte a listát, a kérések nyilvántartásában és az átadás-átvétel lebonyolításában 

segítettünk. Az intézmények igényeinek teljesítése után a Könyvtár munkatársai is 

válogathattak a kiadványokból. 

Könyvtárunkban a nyári szünet július 6-tól augusztus 16-ig tartott. Idén 

csatlakoztunk az Országos Idegennyelvű Könyvtár és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 

kezdeményezéséhez: a nyári időszakban kölcsönösen kedvezményes beiratkozást 

biztosítottunk az olvasóknak a partner könyvtárak zárva tartása idején.  

Szeptember 15-én részt vettünk az ELTE Trefort kerti tömbjében megrendezett 

Könyvtári Napon; standunkon bemutattuk szolgáltatásainkat és a cseretartalékból 

válogatott könyveket árusítottunk; a kedvezményes beiratkozás lehetőségével több, 

mint 50 egyetemi hallgató élt.  

Az MTA INFRA pályázat keretében 2015-ben folytatódott az MTA és intézetei, 

valamint az Akadémiai Kiadó kiadásában megjelent periodikák digitalizálása. Az év 

folyamán 59 folyóiratból 2176 kötetet, összesen 815 929 oldalt digitalizált az Arcanum 

Adatbázis Kft. A dokumentumok összegyűjtése, előkészítése, a digitalizálást követő 

utómunkálatok, valamint a nyilvántartás és kimutatások készítése a Folyóirat Csoport 

feladata volt.  

http://metak.mtak.hu/
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Az Arcanum Kft. közreműködésével májustól online is elérhetővé vált a Könyvtár 

teljes 1950 előtti, müncheni rendszerű betűrendes katalógusának (könyvek, kéziratok, 

levelek) digitalizált változata. A katalóguslapok egyelőre nem OCR-ezett PDF 

formátumban olvashatóak – http://apps.arcanum.hu/mtakcedkat –, de tervezzük ezek 

retrokonverzióját is az egységes online katalógusba.  

Október 5-től november 7-ig egy munkatársunk részt vett az Országgyűlési 

Könyvtár „Könyvtár, ami összeköt” programjában, melynek során hazai és határon túli 

fiatal magyar könyvtárosok ismerkedtek meg számos nagy hazai gyűjtemény 

működésével. 

 

4.1. Olvasóforgalom, kölcsönzés 

 

2015-ben a Könyvtár regisztrált használóinak száma 4576 fő volt (2014-ben 

5220); közülük a könyvtárat aktívan használók száma 2688 fő. Az év során 569 új 

beiratkozót regisztráltunk (2014-ben 623-at); 172 napi olvasójegyet, és 99 öt alkalomra 

szóló látogatójegyet állítottunk ki. A beiratkozási díjakból származó éves nettó bevétel 

2 331 000 Ft (2014-ben 2 457 000 Ft).  

A központi olvasótermet és a digitális dolgozószobát olvasóink 22 683 

alkalommal vették igénybe (2014-ben: 22 385 alkalom), ebből a digitális dolgozószoba 

forgalma: 1263 látogatási alkalom. Olvasóink az év során 13 367 könyvet kölcsönöztek 

otthoni használatra (2014-ben 14 390-et). A helyben kölcsönzések száma (raktári kérés 

olvasótermi használatra) a könyvolvasóban és a folyóirattárban 76 386 volt (2014-ben 

75 904). A szabadpolcos állomány dokumentumait részben becslésen alapuló 

statisztikánk szerint kb. 14 400 alkalommal vették kézbe. A beiratkozott olvasók száma 

kissé csökkent, a látogatási alkalmak és a dokumentumhasználat az előző évihez 

hasonlóan alakult.  

2014 őszén tettük lehetővé PhD-hallgatók számára a kölcsönzést; azóta 53-an 

vették igénybe a szolgáltatást, 2015-ben 158 alkalommal 284 kötetet kölcsönöztek. 

2014 novemberétől a központi olvasóteremben szolgáltatjuk a Mikrofilmtár 

állományába tartozó dokumentumokat, ezeket olvasóink 315 alkalommal használták. 

Előjegyzést és dokumentum-előkészítést az online katalóguson keresztül (1929 db), a 

honlapon elérhető folyóirat-előkészítési űrlapon vagy e-mail-ben is kérhettek olvasóink; 

összesen kb. 2300 ilyen kérés volt.  

http://apps.arcanum.hu/mtakcedkat
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A használók tudományos fokozat és foglalkozás szerinti megoszlása (%) 

 

 Könyvolvasó Folyóiratolvasó 

MTA rendes és levelező tagja 1,1 1,6 

Egyetemi tanár, tudományok doktora, 
kandidátus 31,9 19,0 

Egyetemi oktató 3,9 18,2 

Tudományos kutató, PhD hallgató 15,9 20,4 

Nem főfoglalkozású kutató 16,0 29,7 

Egyetemi hallgató 23,5 9,8 

Egyéb 7,7 1,2 

 

Az állomány használatának megoszlása tudományterületek szerint (%) 

 

 

 

Keleti Gyűjtemény 

A Keleti Gyűjtemény olvasótermét olvasóink 5607 alkalommal vették igénybe és 

21 800 könyvet, folyóiratot, illetve kéziratot tanulmányoztak. 1215 művet kölcsönöztek. 

Az olvasók többsége felsőbb évfolyamos egyetemista és PhD hallgató volt, de a 

Gyűjtemény rendszeres olvasói között nagy számban találhatók az MTA tagjai és 

doktorai is. Külföldről nemcsak levélben fordultak hozzánk unikális kéziratainkkal 

kapcsolatos kérésekkel, hanem gyakran személyesen is a Gyűjteményben kutattak 

külföldi tudósok a világ minden tájáról. 
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Kézirattár 

473 olvasó 1255 alkalommal 79 711 db, 28 téka, 17 csomó, 69 mappa 

dokumentumot, és 6 db CD-ROM-ot használt. 

 

4.2. Tájékoztatás 

 

A Tájékoztatási és Olvasószolgálati Osztály személyesen, telefonon, és írásban is 

nyújt tájékoztatást olvasóinak és az érdeklődőknek. 2015-ben a technikai jellegű 

kérdések (általános információ a könyvtár, ill. a könyvtári rendszer használatáról, 

szolgáltatásairól, ezekkel kapcsolatos felvilágosítás, ügyintézés) száma kb. 7000, 

hosszabb, keresést igénylő referensz kérdés kb. 3400 volt. Elektronikus hírlevelünkben 

és közösségi oldalainkon 63 alkalommal (2014-ben 43) adtunk hírt a könyvtári 

rendezvényekről, eseményekről, próbahozzáféréssel elérhető online adatbázisokról; új 

külföldi könyveinkről 6 listát tettünk közzé. Könyvtárunk kiadványait osztályunkon is 

árusítjuk, ebből 2015-ben nettó 97 000 Ft bevételünk volt. 

 

Keleti Gyűjtemény 

Gyűjtemény munkatársai személyesen (915 alkalom) telefonon, hagyományos és 

elektronikus levélben (565 alkalom) adtak tájékoztatást az olvasóknak és a hozzájuk 

forduló hazai és külföldi érdeklődőknek.  

A Keleti Gyűjtemény továbbra is rendszeresen, tematikus bontásban, a honlapon 

teszi közzé új beszerzésű külföldi könyveit.  
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4.2.1 Használóképzés, oktatás 

 

Továbbra is folyamatos az érdeklődés a használóképzés iránt. A Tájékoztatási és 

Olvasószolgálati Osztály az év során 29 alkalommal (2014-ben 22 alkalommal) fogadott 

látogatói, ill. hallgatói csoportokat előre egyeztetett időpontban, összesen 443 főt. A 

csoportok elsősorban felsőoktatási intézményekből érkeznek (idén 15 csoport), az 

oktatók kívánják így megismertetni hallgatóikat a szakkönyvtárak nyújtotta kutatási 

lehetőségekkel. Voltak látogatóink középiskolákból (7 csoport), nyugdíjas 

egyesületekből (3 csoport) és könyvtáros szakmai körökből is (4 csoport). 2015-ben is 

meghirdettük tematikus használó-képzési kurzusainkat, ezekre azonban a megadott 

időpontokban nem volt jelentkező.  

Az MTMT munkatársai 25 alkalommal tartottak a könyvtárban konzultációt az 

intézményi adminisztrátorok számára, ezeken 182 fő vett részt. 

A Minerva nevű használóképzést segítő portálunkat 2015-ben 6716 személy 

kereste fel, a látogatási alkalmak száma 10 897. A látogatók kb. negyede érdeklődött a 

Hogyan hivatkozzak? oldal iránt, mely a tudományos publikációk hivatkozási 

szabályairól közöl gyakorlati tanácsokat. Főként a 18 és 34 év közötti korosztály kereste 

fel az oldalt (kb. 60 %); a látogatások 16 %-a az országhatáron túlról érkezik. 

Ebben az évben az ELTE egy könyvtár szakos hallgatóját (BA képzés, 3. évf.) 

fogadtuk szakmai gyakorlatra.  

 

4.3 Könyvtárközi kölcsönzés 

 

2015-ben mintegy másfélszáz hazai könyvtárral álltunk könyvtárközi kölcsönzési 

kapcsolatban. A hozzánk beérkezett kérések száma 1241 volt (2014-ben 1535); 567 

kérés könyvekre, 674 kérés folyóiratokra vonatkozott. Sajnos ebben az évben mind az 

eredetiben kölcsönzésre, mind a másolatokra vonatkozó igény csökkent. A kérések 96%-

át tudtuk teljesíteni; a kért másolatokat elektronikus formában szolgáltattuk, a szkennelt 

oldalak száma kb. 6600 (2014-ben kb. 11 500); az online előfizetéses adatbázisokból 70 

cikket (2014-ben 41-et) küldtünk PDF formátumban a kérő könyvtáraknak. 

Az olvasóink számára indított könyvtárközi kérések száma ebben az évben is 

emelkedett: 995 db volt (2014-ben 925 db). A kéréseink 93%-a teljesült, 820-at 

eredetiben, 98-at elektronikus formában, 15 darabot fénymásolatban és egyet 

http://minerva.mtak.hu/?page_id=34
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mikrofichen küldtek partnereink. A dokumentumokból 254 db külföldi könyvtárakból 

érkezett, 680 hazai gyűjteményekből. Külföldről 65 olvasónk kért kölcsönzést, a 

kölcsönzött könyvekből 162-re volt érvényes az 50%-os, kedvezményes kölcsönzési díj. 

A nemzetközi kölcsönzés támogatása nettó 287 000 Ft költséget jelentett.  

Alább a B táblázatban látható a könyvtárközi kölcsönzés alakulása az elmúlt öt 

évben. 

A) A könyvtárközi kölcsönzés statisztikai adatai 2015-ben (dokumentumok, db) 

Kérés Szám Teljesítés Eredeti Nyomtatott Elektronikus 

beérkezett  1241 adott 471 0 722 

küldött  995 kapott 820 16 98 

 

B) A könyvtárközi kölcsönzés alakulása az elmúlt öt évben (teljesült kérések) 

Kérés 2011 2012 2013 2014 2015 

saját olvasóinknak érkezett 648 822 864 868 934 

más könyvtáraknak 
szolgáltatott 

2430 1767 1586 1460 1193 

 

 

4.4. Raktározás, állományellenőrzés 

 

2015-ben a Gyűjteményszervezési Osztálytól az Olvasószolgálat 6333 könyvtári 

egységet vett át raktározásra, ebből 6317 db könyv, 6 db CD-ROM, 9 db DVD és 1 db 

térkép. Az év során 1 db elveszett könyv adatait adtuk át a Gyűjteményszervezési 

Osztálynak törlésre. 

Arany János utcai raktárunkban az év során rendben zajlott a kiszolgálás, 

nagyobb mértékű átrendezésre nem került sor. Folytattuk a 200 000-es jelzetű 

könyvállomány kiszállítását törökbálinti raktárunkba. A nyári zárás alatt ellenőriztük és 

frissítettük a szabadpolcon elhelyezett könyv- és folyóiratállományt. Megkezdtük a Pince 

1. szinten és a magasföldszinti raktárban őrzött folyóiratok felmérését.  

A külső raktári állományból az éves forgalom olvasói kérésekre, digitalizálásra és 

retrospektív feldolgozásra közel 14 000 könyvtári, ill. levéltári egység volt (2014-ben kb. 

15 000 egység). Ezek megoszlása gyűjteményenként: az Olvasószolgálatra 4825 db 

könyv, a Folyóirat-olvasóba 4199 kötet folyóirat, a Keleti Gyűjteménybe 3643 db könyv 

és folyóirat, a Kézirattárba 27 db disszertáció, a Levéltárba 192 levéltári doboz és 924 
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levéltári dosszié. Az ún. akadémiai cseretartalékból főként ajándékozásra, ill. kis 

mennyiségben értékesítésre 2014 szeptemberétől 2015. december 31-ig összesen 9876 

kötetet válogattak ki és csomagoltak munkatársaink (365 db 1950 előtti MTA kiadványt 

és 9511 db, 1950 után az Akadémiai Kiadónál megjelent könyvet). Külső raktárunkban 

helyeztük el további feldolgozásig a Karasszon Dénes-hagyatékot és az Arnóth Józseftől 

ajándékba kapott kiadványokat. A Gyűjteményszervezési Osztálynak folyamatosan 

küldtük be feldolgozásra a Nemzeti Casino, a KEO, a Köpeczi- és a Koncz-hagyaték 

anyagát. Az MTA CSFK Csillagászati Intézete Könyvtárának eddig ideiglenesen itt tárolt 

könyvei visszakerültek a tulajdonoshoz.  

2015-ben az Akadimpex kiürítve átadta a Könyvtárnak a jelenlegi raktárral 

szomszédos területet. Az év elején készült beépítési terv engedélyeztetése megtörtént, 

azonban a kivitelezés már csak 2016-ra várható.  

A 2014-ben állományvédelmi és használati szempontok figyelembe vételével 

kialakított belső raktári rendet tovább építette a Keleti Gyűjtemény, minden állományi 

egységről számítógépes nyilvántartás készült. Az év folyamán a páncélszobában az 

előírásoknak megfelelő polcrendszer került felállításra.  

 

4.5. Állományvédelem, kötészet 

 

A kötészeten 2015-ben 2052 db könyv, ill. folyóirat kötése készült el (2013-ban 

1635 db, 2014-ben 2248 db), ezek kötésfajták szerinti megoszlása a mellékelt 

táblázatban látható. A bekötött munkadarabok munkaegységekre átszámítva összesen: 

2391 egység (fűzött kötéseknél +1 munkaegység, csíkozott kötéseknél + 0,33 

munkaegység). 

Az NKA Közgyűjteményi Kollégiumánál sikeresen pályáztunk szakmai anyagok 

beszerzésére a Kötészeti Műhely számára: 3533/00214 azonosító számon 574 452 Ft 

támogatást, az igényelt teljes összeget nyertük el. A támogatás felhasználásáról szóló 

beszámolót 2016 tavaszán kell benyújtani. 

Kötészetünk ebben az évben nem kapott megrendelést az MTA intézeti 

könyvtáraitól, mindössze négy folyóirat-évfolyam egybekötését végeztük el a Magyar 

Tudomány szerkesztőségének. Könyvrestaurálásra sem került sor 2015-ben.  
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A kötészeti műhely szolgáltatásai az egyes osztályok számára (db) 

Kötésfajta Olvasó-

szolgálat 

Folyó-

irattár 

Keleti  

Gyűjtemény 

Levéltár Külső 

megrendelés 

Összes 

ragasztott  571 344 64 11 4 994 

fűzött 25 15 17   57 

csíkozott  370 29   699 

gerincjavítás 13 15 14   42 

félkemény 252  8   260 

téka 2 95 9   106 

összesen 863 1139 141 11 4 2158 

 

Keleti Gyűjtemény 

A Kötészeti Csoportnak három alkalommal küldtünk könyveket és folyóiratokat, 

összesen 437 darabot, amelyekből 261 kötet készült. 

A Koninklijke Brill NV-vel kötött szerződés alapján a kiadó az arab kéziratok 

szkennelése során szükséges restaurátori beavatkozásokra 5000 Eurót ajánlott fel, 

ebből 20 kéziratunk újult meg.  

A Nemzetek Háza által az Iszlám kalligráfia kiállítás előkészítésére átutalt pénzből 

500 000 Ft értékben 4 perzsa kéziratot restauráltattunk.  

 

4.6. Reprográfiai szolgáltatások 

 

2015-ben a Másoló Műhelyben 26 fénymásolásra vonatkozó megrendelést 

iktattunk, és 3053 db fénymásolatot készítettünk (2014-ben 3648 db-ot). 24 db 

szkennelési megrendelést kaptunk, 5977 felvétel készült (2014-ben 2213). A műhely 

2015. évi teljes nettó bevétele 309 000 Ft (2014-ben 122 000 Ft). A folyóirat-olvasóban 

kisebb számban, de továbbra is van igény készpénzfizetés ellenében történő 

nyomtatásra és szkennelésre: az év során 3024 oldalnyi megrendelésből (2014-ben 

3653 oldal) nettó 70 000 Ft bevételünk volt. 

A feltölthető másolókártyával működő önkiszolgáló másológépeken olvasóink 

összesen 28 201 oldalt fénymásoltak, nyomtattak, ill. szkenneltek (2014-ben 45 091 

oldalt). A kártyákra feltöltött összegből a Könyvtárnak nettó 251 000 Ft bevétele 

származott (2014-ben 437 000 Ft). A pénzérmékkel használható önkiszolgáló 
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másológépen kb. 21 000 másolat készült. Saját digitális fényképezőgép használatához 

172 alkalommal adtunk engedélyt, egy-egy cikk vagy könyvrészlet felvételéhez. 

Keleti Gyűjtemény 

A Keleti Gyűjtemény helyben is biztosít lehetőséget a reprográfiai igények 

azonnali kielégítésére, melyből nettó 87 080 Ft bevétel származott.  

Keleti Gyűjteményből származó kéziratok és könyvek Mikrofilmtárban készített 

szkenneléseiből, illetve a Gyűjtemény által kiadott felhasználási engedélyekből 

306 324 Ft, és 5666 EUR, 55 GBP, illetve 255 USD azaz 1 866 000 Ft, összesen 

2 172 324 Ft bevétel folyt be a Könyvtár számlájára. 

A Keleti Gyűjtemény kiadványai közvetlenül a Gyűjteményben is 

megvásárolhatóak, helyi értékesítésből idén 28 000 Ft bevétel származott.  

 

Kézirattár 

Szolgáltatás Darabszám Összeg 

Fekete-fehér digitális 
felvétel 

10 997 406 889 Ft 

Színes digitális felvétel 4399 3 352 038 Ft 

Papíralapú másolat 2224 82 288 Ft 

Bevétel összesen  3 841 215 Ft 

 

Mikrofilmtár 

Szolgáltatás Darab felvétel 

Reflektív szkennelés 20 985 

Mikrofilm szkennelés 9461 

Negatívfilm szkennelés 146 

Külföldi megrendelés szkennelése 353 

Mikrofilm pozitív – m 
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4.7 Elektronikus tartalomszolgáltatás, informatika 

 

2015-ben új osztály, a Szakinformatikai Osztály, alakult. Feladata az egyre bővülő 

nem hagyományos könyvtári dokumentumok feldolgozásának és szolgáltatásának 

menedzselése, a könyvtári informatikai rendszerek (IKR, linkfeloldó, közös kereső, 

repozitóriumok) rendszeradminisztrátori feladatainak ellátása, az egységes feldolgozó 

munka, a digitalizált művek repozitóriumba kerülésének koordinálása. 

 

4.7.1 Számítógépes referenszszolgáltatás 

 

A térítéses szolgáltatás keretében idézettség figyelést, impakt faktor listák 

összeállítását vállaljuk, valamint a kutatók publikációs listájának és ezek 

hivatkozásainak integrálását a Magyar Tudományos Művek Tárába (www.mtmt.hu). 

Emellett tájékoztatást és segítséget nyújtunk a könyvtár repozitóriumának (REAL) 

használatával kapcsolatban. 

A szolgáltatás alapvető forrásai továbbra is a Web of Science és a Scopus 

nemzetközi adatbázisok, de 2015-ben használtuk az ADS-t és a MATARKA-t is. 

A szolgáltatás 2015. március 31-ig a Tájékoztatási és Olvasószolgálati Osztály 

részeként működött, 2015. április 1-től a Szakinformatikai Osztály keretein belül. 

2015-ben 3 ügyfelünk volt, az általuk megrendelt szolgáltatásokra kb. 11 gépóra 

munkaidőt fordítottunk. Emellett 4 fő számára kerestünk idézettséget és töltöttük be a 

kapott adatokat az MTMT-be, valamint kb. 20 fő számára egyszerű kérdésekről 

telefonon, e-mailben adtunk felvilágosítást. 2 kutató számára oktatást tartottunk a Web 

of Science használatáról. 
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4.7.2 Metalib, SFX 

 

Az SFX szolgáltatáson keresztül 29 203 teljes szövegű folyóirat érhető el, aminek 

44%-át nem használták, 3934 e-könyv, ezekre 21 229 keresés történt. Az SFX-ben 

mérhető keresések száma 142 027, ebből elenyésző a könyvtáron belüli keresések 

száma. 

A folyóiratokat gyakorlatilag csak az SFX A-Z listán keresztül keresik, az SFX 

menüben megjelenő szolgáltatások közül a legnépszerűbb az EbscoHost felületen való 

keresés 38%, az adatbázisaik közül az Academic Search 16%-os használattal, utána az 

NPA adatbázis 24%-al, az Elsevier adatbázisok 12%-al ebből a Scopus 7%-kal. 

 

 

A szerviz típusok szerinti keresések közül a teljes szövegű elérést 49%, a 

nyomtatott formában is meglévő folyóiratoknál a példány megtekintését 27%, az 

absztrakt elérését 8%-ban választották. 

 

  

24% 

38% 

7% 

7% 

4% 

4% 

2% 2% 

2% 1% 1% 3% 
NPA_LCL getHolding

EBSCOHOST getFullTxt

ELSEVIER_SCOPUS getAbstract

NO TARGET SERVICE

ELSEVIER_SD_FREEDOM_COLLECTION getFullTxt

DOAJ_DIRECTORY_OPEN_ACCESS_JOURNALS_FREE getFullTxt

ISI_JOURNAL_CITATION_REPORTS_SCIENCE_EDITION_2013_RELEA
SE getCitedJournal
LOCAL_CATALOGUE_EX_LIBRIS_ALEPH getHolding

SPRINGER_LINK_JOURNALS_STANDARD getFullTxt

PROJECT_MUSE_PREMIUM_COLLECTION getFullTxt

CHADWYCK_LITERATURE_ONLINE getFullTxt

JSTOR getFullTxt
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Használat szerint a legnépszerűbb folyóiratcsomagok  

Folyóiratcsomag Kattintások 

EBSCOHOST_BUSINESS_SOURCE_PREMIER 6795 

EBSCOHOST_ACADEMIC_SEARCH_COMPLETE 2575 

DOAJ_DIRECTORY_OPEN_ACCESS_JOURNALS_FREE 655 

ELSEVIER_SD_FREEDOM_COLLECTION 578 

EBSCOHOST_MASTERFILE_PREMIER 550 

LOCAL_CATALOGUE_EX_LIBRIS_ALEPH 351 

EBSCOHOST_LIBRARY_AND_INFORMATION_SCIENCE_SOURCE 211 

MOKKA_LCL 194 

PROJECT_MUSE_PREMIUM_COLLECTION 188 

SPRINGER_LINK_JOURNALS_STANDARD 176 

NPA_LCL 162 

CHADWYCK_LITERATURE_ONLINE 136 

JSTOR_ARTS_AND_SCIENCES_VII 133 

 

A legnépszerűbb folyóiratok az SFX statisztikája szerint 

 

 

A szolgáltatók counter statisztikájának betöltésével készített elemzés szerint a 

legtöbb keresés az EBSCOhost oldalon keresztül történt annak ellenére, hogy 50%-kal 

kevesebb folyóirat érhető el, mint a Taylor & Francis oldalán. A többi platform 

használata elenyésző az előbbiekhez képest.  
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A kiadók szerint rangsorolva a használatot a Taylor & Francis, Akadémiai Kiadó, 

Wiley-Blackwell, Routledge, Cambridge University Press a leginkább keresettek. 

 
 

Primo konfigurálás, használat bevezetése 

A Primo kereső felület kialakítása és használatba vétele az év folyamán 

megtörtént. Hosszas egyeztetések és tesztelések után a Primo felületet az MTA KIK 

szolgáltatási felületévé tettük. Ennek eredményeként a könyvtár honlapjáról átkerültek 

erre a felületre a szolgáltatással kapcsolatos információk, nyitva tartás változása, új 

adatbázisok elérése, keresés a könyvtár forrásaiban, melyeket naprakészen tudunk 

tartani. A 2015. évre vonatkozóan még nincs elemzésre érdemes használati 

statisztikánk. A MetaLib statisztika alapján úgy tűnik a könyvtár használói nem élnek 

azzal a lehetőséggel, hogy a könyvtár forrásait egy felületen akár együtt, akár a 

csoportosított forrásokban keressék.    
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4.7.3 REAL 

 

Repozitóriumi gyűjteményeink tovább gyarapodtak a könyvtár digitalizálási 

projektjeinek, valamint a pályázati támogatások és a DOI regisztráció kapcsán egyre 

nagyobb számú partnerünknek köszönhetően. 

2015-ben új repozitóriumi gyűjtemény jött létre, a REAL-MS, melybe kéziratok 

kerülnek archiválásra. 

 

A repozitórium gyűjteményeinek gyarapodása 2015-ben 

Repozitórium 
2015-ben 
bekerült 

rekord (db) 
Összes rekord Leírás 

REAL 10 772 27 766 

A gyűjtemény a kutatók által 
beküldött tudományos 
közleményeket, az OTKA/NKFIH-
hoz benyújtott kutatási jelentéseket, 
valamint a DOI regisztráció kapcsán 
beküldött fájlokat tartalmazza 

REAL-J  4248 6155 

A gyűjtemény az MTA KIK 
digitalizálási projektjeiből, az MTA 
KFB által támogatott orgánumok 
beszolgáltatásából, és a DOI 
regisztráció kapcsán beküldött 
fájlokat tartalmazza  

REAL-EOD  974 2408 

A gyűjtemény az MTA KIK 
digitalizálási projektjeiből, az MTA 
KFB által támogatott orgánumok 
beszolgáltatásából származó 
fájlokat tartalmazza  

REAL-d  81 701 
A gyűjtemény az MTA doktora cím 
kapcsán létrejövő pályázati 
dokumentációt tartalmazza 

REAL-PhD  197 279 

A gyűjtemény a KPA adatbázisba 
feltöltött, valamint az MTA KIK-kel 
együttműködési megállapodást 
kötött egyetemek/főiskolák által 
feltöltött doktori dolgozatokat 
tartalmazza  

REAL-R  96 218 
A gyűjtemény az MTA KIK 
digitalizálási projektjeiből származó 
fájlokat tartalmazza  

REAL-MS 192 192 
A gyűjtemény az MTA KIK 
digitalizálási projektjeiből származó 
fájlokat tartalmazza 
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A DOI (digital object identifier) online tartalmak azonosítására szolgáló egyedi 

azonosító, melyet regisztrálunk folyóiratokhoz, könyvekhez, könyvfejezetekhez, PhD 

dolgozatokhoz és kutatási adatokhoz. Az MTA KIK két ügynökség segítségével kínálja a 

szolgáltatást: a DataCite és a CrossRef csatlakozott partnere. 

A CrossRef ügynökségnél regisztrálható DOI-val 49 partnert szolgáltunk ki 2015-

ben, a DataCite-nál regisztrálható DOI-val 39-et. Ez utóbbi ingyenes partnereink 

számára, de a CrossRef-nél regisztrált azonosítókból is csak 284 db került kiszámlázásra 

a partnerek felé. Az év folyamán összesen 1368 DOI-t regisztráltunk a DataCite 

rendszerébe, 809-t pedig a CrossRef-nél. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

MATARKA és MTMT feldolgozás 

2015 augusztusa óta az MTA KIK részt vesz a MATARKA folyóirat 

tartalomjegyzék kereső szolgáltatás építésében. Nyolc kolléga kezdte el 19 folyóirat 

feldolgozását. A létrehozott rekordokban szerepeltetjük a REAL-J repozitóriumban tárolt 

teljes szövegű, elektronikus példányra mutató linket. 

2015-ben 3358 db rekord került be az MTMT-be az MTA KFB vagy NKA 

támogatás, DOI regisztráció, ill. önkéntes csatlakozás kapcsán. 
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Informatikai támogatás 

 
Az Informatikai Üzemeltetési Osztály által kifejlesztett Hibabejelentőt alkalmassá 

tettük a könyvtári rendszerekhez is, kialakítottuk az Aleph, SFX, Primo rendszerekkel 

kapcsolatos kérések, hibák fogadását és ezek menedzselését.  

Rekatalogizálás előkészítéséhez nyújtottunk segítséget, elkészítettük a 

feldolgozási utasítás szerinti űrlapokat, külön felhasználóneveket alakítottunk ki a 

pályázat keretében végzett feldolgozáshoz, beállítottuk a jogosultságokat, a feldolgozás 

ellenőrzéséhez naponta futtattuk a feldolgozónkénti statisztikát. A Medea által végzett 

feldolgozásnál kezeltük a hibajelzéseiket és szükség szerint továbbítottuk a 

Gyűjteményszervezési Osztályra, ellenőriztük az elszámolást, kiállítottuk a teljesítési 

igazolást. 

Korábbi retrospektív feldolgozásokban szkennelt katalóguscédulák korrektúrája 

az év folyamán is folytatódott, 18 410 rekord készült el és töltöttük be az Aleph-be. Az 

MTA pályázatban elnyert támogatás eredményeként készített bibliográfiai leírásokhoz 

48 979 példány rekordot készítettünk a bibliográfiai rekordba bevitt példányadatok 

alapján.  

 

MARC21 átállás, Aleph új verzió 

Döntés született a Hunmarc formátum MARC21-re cseréléséről. Az átállással 

együtt célszerűnek látszott meglépni a több adatbázisban végzett feldolgozás egy 

adatbázisba való egyesítését, valamint a könyvtár különböző egységeiben végzett 

feldolgozás egységesítését. A Hunmarc és MARC21 formátumok közötti konverzióra 

felkészülve munkacsoportot hoztunk létre, melynek keretei között elkezdtük a könyvtár 

különböző egységeiben végzett feldolgozási gyakorlatok feltérképezését, elemzését, 

ezzel párhuzamosan az adatbázisokban lévő adatok elemzését. A konverziós utasítás 

alapján MTA pályázati forrásból finanszírozva az EX-LH elvégezte a konverziót és 

valamennyi jól megfogalmazható adattisztítást. Az év végén sikeresen átálltunk a 

MARC21 használatára, ezek után elkezdődött az érvényben lévő magyar és nemzetközi 

ISBD, MSZ és KSZ szabványok alapján a házi szabályzat készítése. 

A MARC21 átállással együtt az Aleph új verziója is installálásra került. Az új verzió 

és a MARC21 formátumra való áttérés szükségessé tette az Aleph paramétertábláinak 

átszabását. A keresés indexeit, a megjelenítési formátumokat, a mező súgókat is cserélni 

kellett – ez a munka még nem fejeződött be teljesen, áthúzódik 2016. év elejére. 
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MOKKA/ODR, MOKKA-R rekord átadás 

A MOKKA/ODR adatbázisba 131 102 rekordot adtunk át az év folyamán. 

Folyamatosan kaptunk vissza hibás rekordokat, melyeket javítás után ismét fel kell 

tölteni.  

Az ősnyomtatványok (INC) 1062 rekordját átadtuk a MOKKA-R-be. 

 

MaNDA közfoglalkoztatási program 

A MaNDA közfoglalkoztatási program keretében 2013-ban elkezdtük az 

állományba vett könyvek tartalomjegyzék szkennelését, és a PDF formában mentett 

teljes szövegű kereséssel indexelt kép leíráshoz csatolását. 2015-ben a kurrens 

dokumentumok mellett visszamenőlegesen már a 2011-ben állományba vettek 

feldolgozását végeztük. 

 

Képkönyvtár 

2015-ben folyamatosan bekerültek a Képkönyvtár adatbázisba a könyvtári Agora 

programok adatai az előadásokról készült videók, valamint az előadás meghívók 

csatolásával (2015-ben 40 db). A nyilvánosan elérhető videók nem csak a Képkönyvtár 

oldalán, hanem a forrásainkat együtt kereső Primo felületről is elérhetők. A Képkönyvtár 

videóinak elérésével az év folyamán többször volt probléma, ennek ellenére a használati 

statisztika nagy látogatottságot mutat. 
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Hónap Egyedi 

látogató 

Látogatások 

száma 

Oldalak Találatok Adatmennyiség 

2015. január 1040 7695 48103 58756 1.04 GB 

2015. február 1015 5917 50361 59000 1.31 GB 

2015. március 1129 7254 38821 46648 1.06 GB 

2015. április 885 5529 44201 50240 997.58 MB 

2015. május 710 2728 43493 56532 1.02 GB 

2015. június 605 2353 45494 59268 941.41 MB 

2015. július 851 3806 42280 49559 954.45 MB 

2015. augusztus 840 4301 39349 44661 770.67 MB 

2015. szeptember 729 4221 39356 45912 812.08 MB 

2015. október 841 5619 88472 100730 4.93 GB 

2015. november 785 4492 87153 109481 2.36 GB 

2015. december 742 3322 80553 93424 2.44 GB 

Összesen 10172 57237 647636 774211 18.54 GB 
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4.7.4 Tematikus digitális tartalmak statisztikája  

A könyvtár honlapjainak látogatószámai 
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4.7.5 Informatika  

 

2015 során MTA infrastrukturális támogatásból (IF-47/2014: 5 MFt összegben, 

illetve az IF-043/2015: 1,5 MFT + 3 MFt összegben): 

 további fejlesztéseket végeztünk a lokális számítógépes hálózat korszerűsítésére; 

 fejlesztettük a szerverparkot és szünetmentes tápegységeket szereztünk be; 

 a fejlesztések eredményeként redundáns, nagy sebességű hálózati kapcsolat épült ki 

a szerverek között, 

 megoldódott az adatmentés; 

 folytattuk a hálózati nyomtatópark bővítését; 

 elvégeztük az Integrált Könyvtári Rendszer (Aleph) MARC21 szabványra való 

átállítását; 

 megteremtettük az Aleph-ből való adatátadás lehetőségét a REAL repozitórium 

számára. 

 

 

Az MTA KIK online katalógusa (Aleph) 

  


